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4. Molen De Vijfhuis 
5. Molen De Hommel 
6. Molen De Eenhoorn 

A. Fort Bezuiden 
Spaarndam 

B. Fort Penningsveer 
C. Fort bij de Liebrug 
D. Fort bij Vijfhuizen 

 
HKV en het Programmabureau 
Stelling van Amsterdam aan-
vaarden in het kader van de door 
hen georganiseerde activiteiten 
geen aansprakelijkheid voor 
ongevallen, schade, noch voor de 
daaruit voortvloeiende kosten. 
Tel:023 5337777 
 

 

1. Molen de Adriaan  
2. Molen de Slokop 
3. Molen de Veer  
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Deze route is met ANWB – 
bordjes aangegeven. 

Vaar naar het noorden het 
“Spaarne” op tot vlak voor  
Spaarndam en na de wind- 
turbines. Nu de “Mooie Nel” 
op varen. De windturbines 
blijven aan je rechterhand, 
doorvaren tot voorbij Pen- 
ningsveer. Na de spoorbrug 
en de autowegbrug door-
varen tot op ringvaart van 
de Haarlemmermeer. Hier 
rechts aanhouden tot na 
Vijfhuizen en vlak voor  
gemaal Cruquius. Hier het 
“Spaarne” opvaren en 
doorvaren tot de Haarlemse 
Kano Vereniging aan je 
rechterhand verschijnt. 



      
Deze molen en fortentocht is ontwikkeld in het kader van de opening van de Groene Stelling van 

Amsterdam (april-juni) en het themajaar water 2010. 

Kijk voor meer informatie over de forten op de website www.stellingvanamsterdam.nl. 
 

A- Fort 

Bezuiden 

Spaarndam 

Meest opmerkelijk 
aan dit 
gerestaureerde 
fort zijn de 
geschilderde 
panoramaschets 
(schootstafel) en 
insteltabellen in 

de linker keelkazemat. Dit relatief kleine fort ligt op de 
plek van een vorig verdedigingswerk uit het begin van de 
negentiende eeuw. Vanaf de koepelgebouwen heeft men 
een fraai uitzicht over het schootsveld en het voormalig 
inundatiegebied met nog altijd op circa 2 km afstand de 
bebouwing van Haarlem conform de Kringenwet uit 1853. 
 
Het Fort bezuiden Spaarndam herbergt o.a. café/terras 
Fort-Zuid, een mini museum over de Stelling van 
Amsterdam en een expositie annex theaterruimte. 
Kanovereniging Spaarndam is er gevestigd. 
Tijdens de Stellingmaand september worden in twee 
weekenden rondleidingen door het Fort gegeven. Tevens 
is het fort tijdens nationale monumentendagen geopend. 
Café terras Fort Zuid is in de zomer (1 mei-1 september) 
van donderdag t/m zondag van 12.00 – 23.00 uur open. 
Kijk voor meer informatie op de website www.fort-
zuid.nl. 
 

B- Fort 

Penningsveer 

Dit fort is gebouwd 
in de periode 1895 - 
1901. Op deze 
plaats lag voordien 
post nummer 2 aan 
het Penningsveer, 
aangelegd in 1799. 
Naderhand is deze 
post opgenomen in 

de verdedigingswerken rond Amsterdam die Cornelis 
Krayenhoff in de jaren 1805 - 1810 liet aanleggen. 
Het fort maakt samen met het Fort bij de Liedebrug en het 
Fort aan de Liede deel uit van de Positie aan de Liede van 
de stelling van Amsterdam. Het fort behoort met zijn bouw 
tot de eerste typen (standaardmodel A).  
In het fort konden 256 militairen worden gelegerd. Van 
1913 tot 1922 kende het fort een permanente bezetting. 
Na de tweede wereldoorlog is het fort enige tijd in gebruik 
geweest als interneringskamp voor NSB-leden. 
De houten fortwachterswoning heeft als enige woning van 
de Stelling twee woonlagen. 
 
Het fort is voor bezoek niet vrij toegankelijk.  
Een deel van het fort wordt verhuurd als 
groepsaccommodatie. Particulieren en groepen kunnen 
terecht op afspraak voor rondleiding, vergadering, 
evenementen of overnachting. Informatie en reserveren: 
www.fort-penningsveer.nl tel. 023-5519161 mail: 
info@fort-penningsveer.nl. 
 

C- Fort bij de Liebrug 

Aangezien de 
belangrijkste 
verdedigingstaken 
werden uitgevoerd door 
de forten bij 
Penningsveer en aan de 
Liede, kon hier met een 
kleiner verdedigingswerk 
worden volstaan. In 
tegenstelling tot veel 

andere forten verschillen de keelkazematten hier in 
grootte. De rechter is klein en diende alleen voor de nabij 
verdediging. De linkerkeelkazemat was wel van groot 
belang voor de verdediging van het gebied tot aan de 
Fuikvaart. Tussen dit fort en dat aan de Liede ligt een 
restant van een liniewal met daarin een nevenbatterij en 
scherfvrije onderkomens. 
 
Fort Liebrug biedt o.a. onderdak aan wijnimporteurs Les 
Chiens Blanc en Wine & Olive Life en DS Ruitersport.  
DS Ruitersport, geopend op woensdag van 14.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur.  
De wijnproeverij is geopend op elke laatste zondag van de 
maand van 13.00 tot 17.00 uur. Afspraken buiten de 
openingstijden in overleg. 
Wine & Olive Life organiseert elke laatste zondag van de 
maand een wijnproeverij van 14:00 - 17:00 uur, kijk voor 
meer informatie op www.wine-olivelife.nl 
 
 

D- Fort bij Vijfhuizen 

Fort bij Vijfhuizen is 
gebaseerd op het 
ontwerp uit 1897 
waarbij de hefkoepels 
een zelfstandige plek 
op de flankhoeken 
hadden. De metalen 
genieloods is het enige 
bewaard gebleven 

exemplaar van dit type. In de nabij gelegen Geniedijk 
bevindt zich een nevenbatterij. Er is een dubbele gracht die 
door een nog aanwezige hevel van water uit de ringvaart 
werd voorzien. Op de droog blijvende strook werden in 
1917-1919 twee vóórstellingen aangelegd, voorzien van 
betonnen onderkomens en mitrailleurblokken die nog 
aanwezig zijn. 
 

Het fort wordt beheerd door Stichting Kunstfort Vijfhuizen. 
Er zijn exposities en er is gelegenheid tot lunchen of 
dineren in Restaurant ’t Fort. 
De kunsttentoonstelling in het Kunstfort is geopend van 
vrijdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur, toegangsprijs 2 
euro p.p. Gratis toegang is er tot het Fortterrein, geopend 
van dinsdag t/m zondag van 10.00-22.00 uur; de 
historische tentoonstelling, geopend van dinsdag t/m 
donderdag van 10.00 tot 22.00 uur en op vrijdag t/m 
zondag van 15.00 tot 22.00 uur. 
Voor informatie en openingstijden van Restaurant 't Fort 
zie www.fortrestaurant.nl. Voor meer informatie over de 
activiteiten in het Kunstfort zie www.kunstfort.nl 

 


